Informasjonsskriv parkering

Viktig informasjon om parkering 8. og 9. september
Tyrving IL Orientering og Asker skiklubb gleder seg til å arrangere NM i
Orientering på Løvlia 8. og 9. september. Det er begrenset med
parkeringsmuligheter og derfor nødvendig med noen presiseringer og
henstillinger til alle sjåfører.
Alle dager gjelder en stående henstilling om samkjøring! Til informasjon pågår
det veiarbeid på E16, som kan føre til forlenget kjøretid. Dette gjelder spesielt
fredag 9. september da hyttetrafikken mot Hønefoss er stor.

Følgende gjelder for torsdag 8. september:
For biler med bare løpere eller ledere som skal være på start:
▪ Parkering ved Stubdal/Damtjern (se kart)
▪ Busstransport fra Stubdal/Damtjern for ledere som har vært på start
▪ Busstransport fra Løvlia tilbake til Stubdal/Damtjern
For biler med løpere og ikke-løpere, eller biler uten løpere
▪ Løpere slippes av ved Damtjern (se kart)
▪ Bil med ikke-løpere kan kjøre inn mot Løvlia fra Stubdal
▪ Parkering vil foregå på mindre parkeringsplasser langs veien mellom
Stubdal og Løvlia, maks 2 km å gå til arena
▪ Det vil være bemanning på de aktuelle parkeringsplassene. Det er ikke lov
å parkere langs veien på eget initiativ.
▪ Når det er fullt på parkeringsplassene vil ingen biler bli sluppet inn fra
Stubdal. Resterende må parkere ved Damtjern. For disse blir det
busstransport inn til Løvlia.
▪ På hjemturen oppfordres alle sjåfører til å fylle opp egen bil med løpere for
å hjelpe transporten ned til Damtjern.
▪ De som ikke får bilplass, tar bussen tilbake til Damtjern. Bussen vil plukke
opp passasjerer 700 meter nord for Løvlia.
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Følgende gjelder for fredag 9. september:
Gjelder både løpere og ikke-løpere
▪ Parkering vil foregå på mindre parkeringsplasser langs veien mellom
Stubdal og Løvlia, maks 2 km å gå til arena
▪ Biler med 3 passasjerer eller mer vil bli prioritert og får kjøre lengre frem.
▪ Det vil være bemanning på de aktuelle parkeringsplassene – Det er ikke lov
å parkere langs veien på eget initiativ.
▪ Biler med få personer (1-2) vil ved behov måtte parkere ved Stubdal og vil
bli plukket opp av andre biler som skal til arena.
▪ På hjemturen oppfordres det til å ta med passasjerer som har parkert ved
Stubdal.
Parkeringsavgift: kr 50 per dag
Betales med VIPPS til #755129
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